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• Hjemmehjelp
 Renhold, vindusvask, rydding, klesvask,

 matlaging, handle/ærend o.l.

• Sykepleie
 Personlig hygiene, medisinering, sårskift, 
 avlasting o.l.

• Ledsagertjeneste
 Følge til lege, sykehus, frisør o.l.

• Støttekontakt
 Følge på tur, til frisør, apotek, cafe o.l.

Vi utfører tjenester av høy faglig kvalitet
Tromsø Private Omsorgstjeneste utfører helse- og omsorgstjenester
for kortere eller lengre tid etter fastsatte avtaler. Alt vårt helsepersonell
er fast ansatte fagf0lk, og vi legger stor vekt på en trygg ramme
og et kjent ansikt - hver gang.

Tromsø Private Omsorgstjeneste utfører helsetjenester for private, pårørende og kommune.
Vi samarbeider tett med det offentlige helsevesenet, og holder til på St. Elisabeth hotell og helsehus.

Vi er der for deg og dine 
– i sommer og ellers

Visste du at det var et
skikkelig fyllekalas som
er skylden til at en stor
stein ligger på Prostne-
set?
I morgen inviterer iTromsø til
byvandring fra Polaria til Prost-
neset. Guiden er iTromsøs egen
redaktør Jonny Hansen. Han er
født og oppvokst innenfor de
gamle bygrensene og kan både
kjente og mindre kjente histori-
ene fra byen.

Fascinerende
Redaktøren skriver spalten «By-
bildet» som forteller gamle trom-
søhistorier. I tillegg har han
skrevet seks bøker om byhistori-
en og åtte bøker i serien «Takk for
det gamle».
– Det er fascinerende og artig å

lese om byen i sine unge år, sier
Hansen.
En av de viktigste oppgavene

til ei lokalavis er å fortelle byhis-
torie, mener sjefredaktør Jørn-
Christian Skoglund.

Vil ta byen i bruk
– Vi lar andre holde på med leser-
turer til Kina og Kilimanjaro. Det
er helt utenfor vårt dekningsom-
råde. Vi er ei lokalavis som vil ta
byen i bruk, sier Skoglund.
Det er allerede mange påmeld-

te og Skoglund er overveldet over
tilbakemeldingene.
– Det er tydelig at det er et

behov for dette. I første omgang
er dette en test, men slår det an
vil vi gjenta det, sier Skoglund.

CARINA HANSEN
carina.hansen@itromso.no

970 64 781

Byr på byen
UT PÅ BYTUR: Bygutt og
redaktør Jonny Hansen. Fylkesmann Svein

Ludvigsen lover
mer statlige midler
til brukerorganisa-
sjonene innenfor
rusfeltet.
Ludvigsen var dermed en natur-
lig gjest da Kafé X og Buktafesti-
valen i helgen inviterte til den
årlige grillfesten i bakgården på
brukerkafeen i Vestregata.
Her sto imidlertid mer enn

burger, grillribbe og potetsalat
på menyen. Fylkesmannen lover
nå å bruke en større andel av de
statlige midlene knyttet til rus-
feltet, på akkurat brukerorgani-
sasjonene.
– Det er kjempebra at Svein

(Ludvigsen, red.anm.) stiller
opp. Vi håper det markerer star-
ten på et tettere samarbeid
mellom oss, sier Asbjørn Larsen
i Kafé X og Rusmisbrukernes
interesseorganisasjon (RIO).

Brukerstemme
– Tidligere har midlene i stor
grad blitt benyttet til de kom-
munale tilbudene, men nå øn-
sker vi en større bruk på
frivillige organisasjoner, lover
fylkesmann Ludvigsen.
Det tror Asbjørn Larsen er rett

vei å gå.
– Dagens ruspolitikk er bygd

opp etter Skippergata i Oslo og
er for lite tilpasset byene og
kommunene ellers i landet –
hvor jo folk bor. Her er bruker-
organisasjonene og det sosial-
faglige arbeidet vi gjør viktig.

Fjerde året på rad
– Hvis brukerstemmen skal bli
sterkere kan vi ikke leve på knap-
per og glansbilder, fortsetter han.

Så vel som en markering på
nye tider, var også helgens grill-
fest en hyllest til eldre samar-
beid. Det er fjerde året på rad
Kafé X og Buktafestivalen arran-
gerer grillfest sammen.
Kafeen stiller opp med frivilli-

ge til festivalen. I retur får de én

kroner per glass som pantes i
Telegrafbukta.
– En stor andel av panten fra

Buktafestivalen ender akkurat
her. I fjor ble pengene brukt til å
pusse opp. Grillfesten er en fin
anledning til å markere et godt
samarbeid, sier Cathrine Thune,

markedsansvarlig i Buktafesti-
valen.

JØRN NORMANN PEDERSEN
jorn.pedersen@itromso.no

958 70 384

MARIUS HANSEN (foto)
marius.hansen@itromso.no

943 70 612

Lesser på med
frivilligpenger

I FESTLIG LAG: Asbjørn Larsen (til venstre) i Kafé X og fylkesmann Svein Ludvigsen benyt-
tet helgens Bukta-grillfest til å markere nytt samarbeid.


